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EDITAL 
 

CONVITE Nº 003/2014 
 
 
 
 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ - IPMJ, por solicitação 

da Diretoria Administrativa e de Benefícios e através da Comissão Permanente de 

Julgamento de Licitações, designada pela Portaria nº 154 de 20/08/2014, publicada em 

22/08/2014, FAZ SABER, que realizará licitação na modalidade CONVITE, do tipo 

MENOR PREÇO POR ITEM, que será processado e julgado em conformidade com a Lei 

Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações, objetivando resumidamente 

o seguinte: aquisição de suprimentos de informática, conforme especificado abaixo. 

A entrega dos envelopes dar-se-á na Recepção do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO 
MUNICÍPIO DE JACAREÍ - IPMJ, até as 09h00 do dia 01/10/2014, sendo que o 
envelope referente à Documentação será aberto às 09h30 do mesmo dia, em ato 
público, na Sala de Reuniões do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE 
JACAREÍ – IPMJ, à Rua Antonio Afonso, nº 513 – Centro – Jacareí, Estado de São 
Paulo. 

A cópia integral do edital estará à disposição dos interessados a partir do dia 22/10/2014 
na sede do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, sito à Rua Antonio Afonso, 
nº 513 – Centro – Jacareí, Estado de São Paulo, de segunda a sexta-feira no horário das 
08h00min às 16h30min, afixado na recepção localizada no andar térreo.  
 

DA AQUISIÇÃO DO EDITAL  
 

O licitante que desejar obter maiores informações sobre esta licitação deverá fazê-lo por 

escrito, até 24 horas anteriores à data de abertura do Envelope nº 01, junto à Comissão 

Permanente de Julgamento de Licitações, no endereço supra, no horário das 08:00 às 

16:30 horas, de segunda a sexta-feira. A cópia do edital na íntegra estará disponível no 

site www.ipmj.com.br ou poderá ser retirada na sede do IPMJ, mediante o pagamento de 

R$ 5,00 (cinco reais) para custeio das reproduções, diretamente na Recepção do órgão, 

que emitirá o recibo.  

 

RELAÇÃO DE ANEXOS: 
 
Integram de maneira indissociável este edital, como se nele estivessem transcritos, os 
seguintes anexos: 
 
Anexo I       Preço Estimado  
Anexo II      Proposta Comercial 
Anexo III     Declaração  
Anexo IV     Modelo de Procuração  
 
 
 
 

http://www.ipmj.com.br/
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1. OBJETO  

 

Aquisição de suprimentos de informática, para reposição do estoque do almoxarifado, 
conforme relação abaixo: 
 

 
Item Qtde Descrição 

01 36 Cartucho de tinta p/ impressora HP Deskjet Ink Advantage, multifuncional 
2516 / 2546, alto rendimento, cor preta, referência código CZ105AB, 
Volume 6,5ml, acondicionado em embalagens individuais ou com duas 
unidades. Vedados cartuchos recondicionados e/ ou remanufaturados, 
seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a partir da data de 
entrega do material. 

02 18 Cartucho de tinta p/ impressora HP Deskjet Ink Advantage, multifuncional 
2516 / 2546, alto rendimento, colorido, referência código CZ106AB, 
Volume 8ml, acondicionado em embalagens individuais ou com duas 
unidades. Vedados cartuchos recondicionados e/ ou remanufaturados, 
seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a partir da data de 
entrega do material. 

03 03 Cartucho de tinta p/ impressora HP Deskjet 2460, alto rendimento, cor 
preta, referência código C9351CB, Volume 16ml, acondicionado em 
embalagens individuais ou com duas unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a partir da data de 
entrega do material. 

04 02 Cartucho de tinta p/ impressora HP Deskjet 2460, alto rendimento, cor 
preta, referência código C9352CB, Volume 17ml, acondicionado em 
embalagens individuais ou com duas unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a partir da data de 
entrega do material. 

05 30 Cartucho de toner para impressora Laserjet Monocromática, HP 
P1606DN, cor preta, referência CE278A, acondicionado em embalagens 
individuais ou com duas unidades. Vedados cartuchos recondicionados 
e/ ou remanufaturados, seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a partir da data de 
entrega do material. 

06 08 Cartucho de toner para impressora Laserjet Monocromática HP P3015, 
cor preta, referência CE255A, acondicionado em embalagens individuais 
ou com duas unidades. Vedados cartuchos recondicionados e/ ou 
remanufaturados, seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a partir da data de 
entrega do material. 

07 06 Cartucho de toner para impressora Laserjet Monocromática HP 1022n, 
cor preta, referência Q2612A, acondicionado em embalagens individuais 
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ou com duas unidades. Vedados cartuchos recondicionados e/ ou 
remanufaturados, seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a partir da data de 
entrega do material. 

08 06 Cartucho de toner para impressora Laserjet Monocromática, HP P2014N, 
cor preta, referência Q7553A, acondicionado em embalagens individuais 
ou com duas unidades. Vedados cartuchos recondicionados e/ ou 
remanufaturados, seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a partir da data de 
entrega do material. 

09 04 Cartucho de toner para impressora laserjet monocromática, HP 1300, cor 
preta, referência Q2613A, acondicionado em embalagens individuais ou 
com duas unidades. Vedados cartuchos recondicionados e/ ou 
remanufaturados, seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a partir da data de 
entrega do material. 

10 02 Cartucho de toner para impressora laserjet monocromática, HP 1100, cor 
preta, referência código C4092A, acondicionado em embalagens 
individuais ou com duas unidades. Vedados cartuchos recondicionados 
e/ ou remanufaturados, seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a partir da data de 
entrega do material. 

11 10 Mouse com fio, conexão USB, ABNT 2BR,  sensor óptico, 3 botões , 
scroll, compatível com Windows 7, cor preta. 

12 10 Teclado com fio, conexão USB, ABNT, cor preta. 
 

 
2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar desta licitação todas as empresas interessadas, cujo ramo de 
atividade seja compatível com o objeto licitado, convidadas ou não, que atenderem às 
condições deste edital. Não poderão, contudo, participar as que se enquadrem, dentre 
outras estabelecidas por lei, em uma ou mais das situações seguintes: 
2.1.1. se apresentarem sob a forma de consórcio; 
2.1.2. estejam cumprindo sanção de suspensão temporária de participação em licitação 
ou de impedimento de contratar com a Administração, imposta pelo Município de 
Jacareí, nos termos do art. 87, inciso III, da Lei 8666/93; 
2.1.3. tenham sido declaradas inidôneas para licitar com a Administração Pública e 
quaisquer de seus órgãos descentralizados, nos termos do art. 87, inciso IV, da Lei 
8666/93; 
2.1.4. encontrem-se falidas ou concordatárias, por declaração judicial, ou estejam em 
processo de liquidação ou dissolução; 
2.1.5. entre cujos dirigentes, gerentes, sócios, responsáveis técnicos ou empregados 
haja alguém que seja diretor ou servidor dentro do quadro funcional dos servidores 
públicos do Município de Jacareí, suas autarquias ou fundações.. 

2.2. As participantes deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste 
edital, das condições gerais e particulares da licitação, não podendo invocar qualquer 
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desconhecimento como elemento impeditivo da correta formulação da proposta e do 
integral cumprimento do contrato. 
 
3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 
 
3.1. Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar, até o dia, hora 
e local designados no preâmbulo, 02 (dois) envelopes fechados e lacrados, os quais, 
além da Razão Social da firma licitante e dos dizeres “INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ” deverão conter respectivamente o seguinte: 
 
a) CONVITE n° 003/2014 - Envelope n° 01 - Documentos de Habilitação 
 

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES 

CONVITE Nº 003/2014 

ENVELOPE Nº 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO. 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 
b) CONVITE n°003/2014 -  Envelope n° 02 - Proposta Comercial 
 

AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE JACAREÍ 

A/C COMISSÃO PERMANENTE DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES 

CONVITE Nº 003/2014 

ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA COMERCIAL 

RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE 

 
3.2. Os envelopes supra deverão conter, respectivamente, a documentação para 
habilitação e a proposta comercial das proponentes. 
3.2.1. A documentação para habilitação deverá ser apresentada em conformidade com o 
estabelecido no item 4 do presente Edital.  
3.2.2 A documentação relativa à proposta comercial deverá ser apresentada em 
conformidade com item 5 do presente Edital. 
 
3.3. EM SEPARADO DOS ENVELOPES, de modo a viabilizar a capacidade de 
intervenção da empresa proponente, deverá ser apresentada procuração para o 
representante da licitante, observado o seguinte: 
3.3.1. a procuração, se feita por instrumento particular, deverá ser apresentada em via 
original e estar com firma reconhecida, bem como acompanhada de documentação que 
comprove que o outorgante tem competência para delegar poderes (cópia do contrato 
social com todas suas alterações ou da última, desde que consolidada); 
3.3.2. em se tratando de instrumento público, bastará a apresentação do traslado ou 
cópia autenticada; 
3.3.3. no caso de sócio-proprietário da empresa, deverá ser apresentada cópia do 
contrato social com todas suas alterações ou da última, desde que consolidada; 
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3.3.4. será indeferido o credenciamento do representante sempre que não forem 
apresentados os documentos necessários à sua correta identificação ou quando for 
verificado que não possui poderes suficientes para praticar atos no decorrer da sessão; 
3.3.5. em qualquer dos casos o representante deverá identificar-se perante a Comissão 
Permanente de Julgamento de Licitações, sendo que a inobservância dos termos deste 
item não impedirá a participação da licitante na presente licitação, mas inviabilizará a sua 
capacidade de manifestação. 
3.3.6. toda documentação mencionada, quando apresentada em cópia, deverá 
estar autenticada, salvo dispensa expressamente prevista neste Edital. 
 
3.4. A entrega dos envelopes implica na total sujeição da licitante aos termos deste edital 
e de seus anexos. 
3.5. Não serão considerados os envelopes apresentados após o prazo indicado no 
preâmbulo, bem como aqueles entregues a tempo, mas em local diferente do 
determinado, e que não tenham chegado à Comissão Permanente de Julgamento de 
Licitações até o final do prazo de recebimento estabelecido. 
 
 

4. HABILITAÇÃO 

4.1. Para habilitação na presente licitação será exigida comprovação da habilitação 
jurídica e regularidade fiscal, conforme discriminado, apresentados em envelope fechado 
e devidamente lacrado, indevassável, trazendo em seu exterior os dizeres de 
identificação da licitante e aqueles pré-estabelecidos nesta licitação, constantes do 
presente Edital. 

4.2. Todos os documentos farão parte integrante do processo de licitação e poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia legível autenticada ou 
publicação em órgão da Imprensa Oficial, desde que não contrarie eventuais 
determinações constantes no corpo do próprio documento. Em todas as hipóteses 
referidas, não serão aceitos protocolos ou documentos com data de validade vencida. No 
caso de documentos produzidos em outro país, deverão ser autenticados pelo respectivo 
consulado e traduzidos para o português por tradutor juramentado. 

4.3. A Comissão Permanente de Julgamento de Licitações não autenticará as cópias dos 
documentos apresentados. 

4.4. Para o procedimento licitatório será considerada como válida pelo prazo de 60 
(sessenta) dias, contados a partir da respectiva emissão, a certidão que não apresentar 
prazo de validade, exceto se anexada legislação específica para o respectivo 
documento. 

4.5. Todas as certidões solicitadas se referem à jurisdição da sede da pessoa jurídica da 
licitante. 

4.6. Todos os documentos apresentados em sede de habilitação não deverão conter 
rasuras ou emendas; não serão aceitos documentos incompletos, contendo vícios ou 
defeitos que impossibilitem ou dificultem o seu entendimento. 

4.7. A licitante que vier a efetivar o contrato com o Instituto de Previdência do Município 
de Jacareí será obrigada a manter, durante toda a execução do contrato, em 
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 
qualificação que trata este edital. 
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4.8. O Envelope Habilitação deverá conter, obrigatoriamente, os seguintes 
documentos: 

4.8.1. - Cópia do ato constitutivo e suas alterações devidamente registradas, estatuto ou 
contrato social, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no 
caso de sociedade por ações; 

4.8.2. – Comprovante de inscrição no CNPJ; 

4.8.3. - Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS (Lei nº 8.036/90) através da apresentação do Certificado de Regularidade do 
FGTS (CRF); 

4.8.4. - Certidão Negativa de Débitos – CND relativos às contribuições previdenciárias e 
às de terceiros, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

4.8.5. – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

4.8.6. - Prova de regularidade perante a FAZENDA FEDERAL, através de certidão 
expedida pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda da União. 

4.8.7. – Prova de regularidade perante a FAZENDA ESTADUAL, Através de Certidão 
Negativa de Débitos. 

4.8.8 – Prova de regularidade perante o MUNICÍPIO da Licitante, através de Certidão 
Negativa de Débitos. 

4.8.9.  - Declaração da licitante, se o caso, de que se enquadra na condição de 
microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do Art. 3º da LC 123/2006 e 
que não está inserida nas excludentes hipóteses do § 4º daquele Artigo.   

4.8.10. - Declaração da empresa nos exatos termos do ANEXO III, podendo ser 
apresentada em formulário próprio do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, 
ou compatível, desde que possua o mesmo formato, todos os itens, e na mesma ordem 
constante do citado anexo. 

4.8.10. - Os responsáveis pelas declarações referidas no presente edital ficam cientes de 
que a verificação da inveracidade das informações, além de conduzir à desabilitação da 
licitante também ensejará a apuração de responsabilidades nos âmbitos civil e criminal.    

5. PROPOSTA COMERCIAL 

A proposta comercial deverá ser apresentada devidamente datada e assinada pelo 
representante legal ou procurador da empresa licitante, isenta de emendas, rasuras, 
borrões, ressalvas e entrelinhas, em formulário próprio do IPMJ, ou compatível, desde 
que possua o mesmo formato, todos os itens, e na mesma ordem constantes no ANEXO 
II. 
 
5.1.- A proposta comercial deverá preencher os seguintes requisitos: 
5.1.1. Deverá constar o preço unitário e total de cada item, expresso em reais, com até 2 

(duas) casas decimais. 

5.1.2. A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias contados a partir da data dos 

envelopes documentação e proposta, que para todos os efeitos será considerada a data 

designada para a apresentação dos envelopes 01 e 02. 

5.1.3 - O preço proposto deverá ser irreajustável e já contemplar eventuais descontos 
concedidos, bem como todos os custos diretos e indiretos porventura decorrentes ou de 
qualquer outra forma relacionados com a perfeita e integral execução do serviço, objeto 
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da presente licitação, tais como, a título de exemplo: impostos, taxas, fretes, materiais, 
equipamentos, ferramentas, mão-de-obra, consultorias, etc. 
5.1.4 - Para os itens 01 a 10, caso a licitante oferte produto de marca distinta daquela 
do fabricante do equipamento a que se destina, deverá DECLARAR EXPRESSAMENTE 
SUA COMPATIBILIDADE, responsabilizando-se por eventuais danos causados aos 
equipamentos por suprimentos não compatíveis, atestando a qualidade do produto, 
conforme normas da ABNT aplicáveis.  O documento deverá estar anexado à 
proposta.  
 
   

5.2.- Além das empresas convidadas, poderão participar desta licitação todas as 

empresas interessadas, desde que já cadastradas na correspondente especialidade ou 

que comunicarem interesse no prazo de 24 horas antes do prazo previsto para entrega 

dos envelopes. 

 

6. ABERTURA DOS ENVELOPES E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

6.1. Abertas, analisadas e cotejadas a documentação e a proposta comercial, 
considerar-se-á vencedora a empresa que, satisfazendo todas as condições e exigências 
deste Edital, apresentar-se mais vantajosa para o IPMJ, desde que atendido como fator 
objetivo de julgamento a proposta de menor preço para cada item licitado.  

6.1.2. No dia, horário e local estabelecidos no preâmbulo deste edital, e na presença dos 
interessados, será declarado pela Comissão Permanente de Julgamento de Licitações o 
início da sessão de abertura dos envelopes, quando, então, serão credenciadas as 
licitantes ou os seus representantes que se fizerem presentes, nos termos já delineados 
neste edital. 
6.1.3. As licitantes far-se-ão representar nas sessões por apenas 1 (um) procurador ou 
pessoa expressamente credenciada, não sendo permitido a uma mesma pessoa 
representar mais de uma licitante. 
6.1.4. A ausência de procurador ou pessoa credenciada, bem como a falta de 
apresentação de procuração, não implicará na inabilitação da licitante ou 
desclassificação de sua proposta, entretanto impossibilitará sua capacidade de 
intervenção no decorrer da sessão. 
6.1.5 As intervenções no procedimento licitatório somente poderão ser efetuadas pelos 
prepostos que apresentarem a respectiva qualificação, munidos de credenciamento ou 
por meio de procuração que mencione expressamente os poderes, inclusive para 
receber intimações, desistir de recursos e manifestar-se sobre questões administrativas 
e técnicas. No caso de representante legal da empresa, deverá ser apresentada cópia do 
contrato social. 
6.2. Em primeiro lugar serão abertos os envelopes de nº 01 - Documentos de 
Habilitação, cujo conteúdo será examinado e rubricado pelas licitantes, seus 
representantes, desde que presentes e credenciados, bem como pelos membros da 
Comissão Permanente de Julgamento de Licitações, sendo que: 
6.2.1. caberá à Comissão Permanente de Julgamento de Licitações decidir se procederá 
a análise da documentação na mesma sessão ou em outra específica; 
6.2.2. a análise supra referida diz respeito à verificação de conformidade da 
documentação apresentada em relação às exigências de habilitação contidas no item 4 
deste Edital;  
6.2.3. não serão aceitos documentos incompletos, contendo vícios ou defeitos que 
impossibilitem ou dificultem o seu entendimento; 
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6.2.4. após a análise da documentação a Comissão divulgará os nomes das empresas 
licitantes habilitadas à fase seguinte da licitação;  
6.2.5. da habilitação ou inabilitação caberá recurso na forma da Lei Licitatória, de acordo 
com o item 7 deste edital;  
6.2.6. havendo desistência expressa de todas as licitantes do direito de interpor recursos 
quanto ao resultado da análise supra, o que constará em ata, a Comissão Permanente 
de Julgamento de Licitações procederá, na mesma sessão ou em outra que vier a ser 
fixada, à abertura dos envelopes seguintes, exclusivamente das licitantes habilitadas; 
6.2.7. não havendo concordância quanto à desistência de recursos, ou ausente alguma 
das licitantes, o resultado da análise será divulgado por meio de publicação no Boletim 
Oficial do Município, e, a partir da data dessa publicação, se iniciará o prazo recursal; 
6.2.8. no caso de abertura de prazo recursal os demais envelopes ainda não abertos 
serão rubricados pelas licitantes, seus representantes, bem como pela própria Comissão 
Permanente de Julgamento de Licitações, que os guardará até fruir o prazo e o início da 
próxima sessão; 
6.2.9. decididos os recursos ou transcorrido o prazo para a sua interposição, será 
designada nova data para a sessão da abertura dos envelopes seguintes, ocasião em 
que serão devolvidos às participantes inabilitadas que estiverem presentes seus 
respectivos envelopes, devidamente fechados/lacrados; 
6.2.10. decorrido o prazo de 30 (trinta) dias da publicação da homologação do certame, 
os envelopes das empresas inabilitadas que não forem retirados serão 
permanentemente inutilizados. 
 
6.3. A abertura do envelope de nº 02 - Proposta Comercial, dar-se-á em sessão pública e 
seu conteúdo será examinado e rubricado pelas licitantes, seus representantes, bem 
como pelos membros da Comissão Permanente de Julgamento de Licitações, sendo 
que: 
6.3.1. o critério de julgamento das propostas levará em consideração a condição 
MENOR PREÇO POR ITEM, sendo vencedora a licitante que apresentar a proposta 
mais vantajosa para a Administração Pública. 
6.3.2. caberá à Comissão Permanente de Julgamento de Licitações decidir se procederá 
a análise da documentação na mesma sessão ou em outra específica; 
6.3.3. uma vez analisadas e classificadas essas propostas, a Comissão divulgará o 
resultado, bem como eventual desclassificação por não preenchimento dos requisitos 
mínimos estabelecidos neste edital; 
6.3.4. do resultado da classificação caberá recurso na forma da Lei Licitatória.  
 
6.4. Uma vez que tenha decorrido o prazo para julgamento de eventuais recursos, ou, 
ainda, caso todas as licitantes desistam de sua interposição, dar-se-á o encaminhamento 
dos autos desta licitação à autoridade competente visando a homologação do 
procedimento e adjudicação de seu objeto.  
 
6.5. Fica facultado à Comissão Permanente de Julgamento de Licitações, a qualquer 
momento, para a adequada análise e julgamento das propostas, consultar técnicos ou 
especialistas na área pertinente ao objeto desta licitação, sendo vedada a inclusão de 
novos documentos ou informações que deveriam constar originariamente na proposta. 
 
6.6. Das sessões realizadas serão lavradas atas circunstanciadas, onde constarão as 
eventuais manifestações dos participantes e serão assinadas pelos membros da 
comissão e pelos representantes das empresas. 
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6.7 A ausência dos representantes das interessadas, em qualquer das sessões 
marcadas, não constituirá impedimento para a sua realização e as decisões tomadas 
serão tidas como aceitas expressamente, constando o fato da respectiva ata. 
 
6.8 No caso de Propostas com valores iguais, e após observadas todas as exigências 
estabelecidas para o tratamento diferenciado das MPE, para efeito de classificação, será 
realizado o desempate por meio de sorteio em data designada pela Comissão 
Permanente de Julgamento de Licitações.  
 
6.9 - Segundo o Art. 44 da LC 123/06: Nas licitações será assegurada, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno 
porte:  
 - entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) 
superiores à proposta mais bem classificada (parágrafo 1o).  
 
6.10 - Segundo o Art. 45 da LC 123/06: Ocorrendo o empate proceder-se-á da seguinte 
forma:  
 - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

- não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte,  serão 
convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1º e 2º 
do Art. 44 da LC 123/06, na ordem classificatória, para exercício do mesmo direito.  

- no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1º e 2º do art. 
44 desta Lei Complementar, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 
aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

 
7. RECURSOS E IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 

7.1. Dos atos da Administração decorrentes desta licitação caberá recurso nos estritos 
termos do artigo 109 da Lei 8.666/93, o qual será endereçado à própria Comissão 
Permanente de Julgamento de Licitações e protocolado junto à Recepção do Instituto de 
Previdência do Município de Jacareí, situada na Rua Antonio Afonso, nº 513 – Centro,  
na Cidade de Jacareí – SP, no horário das 8h00min às 16h30min. 

7.1.1. o prazo para interposição de recursos no procedimento licitatório será de 2 (dois) 
dias úteis, findo o qual as demais licitantes serão comunicadas de sua existência, 
abrindo-se prazo de 2 (dois) dias úteis para eventual impugnação ao recurso, e, após, a 
Comissão Permanente de Julgamento de Licitações terá até 5 (cinco) dias úteis para 
reconsiderar sua decisão ou encaminhar o recurso, devidamente informado, para a 
Presidência do IPMJ, que proferirá sua decisão em até 5 (cinco) dias úteis. 

7.2. A interposição de eventuais impugnações ao edital deverá observar o disposto no 
art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei 8666/93, devendo ser encaminhadas à Comissão Permanente 
de Julgamento de Licitações, e protocolada junto à Recepção, do Instituto de Previdência 
do Município de Jacareí, sito à Rua Antonio Afonso, nº 513 – Centro, na Cidade de 
Jacareí – SP, no horário das 08h00min às 16h30min. 
7.2.1. para efeitos de impugnação será considerada licitante toda e qualquer empresa 
que, tendo ou não retirado o edital, possua condições de atender o objeto licitado; 
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7.2.2. a impugnação interposta por licitante, nos termos da Lei Licitatória, deverá ser 
protocolada junto à Recepção do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, no 
endereço já indicado, até 05 (cinco) dias úteis antes da abertura dos envelopes de 
habilitação; 
7.2.3. a interposição de impugnação por licitante não a impedirá de participar do 
certame, possuindo efeito suspensivo apenas no tocante aos atos que estejam 
diretamente relacionados à matéria impugnada. 

7.3. não serão considerados recursos ou impugnações encaminhados por intermédio de 
fac-simile ou através de e-mail, nem tampouco aqueles corretamente apresentados mas 
recebidas intempestivamente ou em local distinto do supra indicado. 
 
8. DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 
8.1. Decorrido o prazo de interposição de recurso ou julgado o recurso interposto, a 
Comissão de Licitações encaminhará os autos do procedimento à Presidência do 
Instituto de Previdência do Município de Jacareí, para fins de homologação dos atos 
praticados pela Comissão de Licitações e Adjudicação do objeto à empresa declarada 
vencedora. 
 
9. PRAZO, EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

9.1. A empresa vencedora da licitação deverá entregar os materiais por sua conta e 

risco, no prazo estipulado na proposta comercial, contados a partir do recebimento da 

Nota de Empenho / Autorização de Fornecimento. 

9.1.1. Local de Entrega: Sede do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, sito na 

Rua Antonio Afonso n° 513 – Centro – Jacareí - SP – Tel.: (12) 3954-3060 de Segunda a 

Sexta-feira das 08:00 horas às 11h00min e das 13:30 horas às 16h30min. 

 
9.2. O objeto licitado será recebido e conferido pelo Setor Requisitante da seguinte 

maneira: 

9.2.1. Provisoriamente, mas com efeito imediato, até o 5º dia útil, e dentro desse prazo 

deverá ser verificado sua conformidade com a especificação constante da Proposta 

Comercial, bem como a correção do documento fiscal; 

9.2.2. Definitivamente, após o 5º dia útil, contado do recebimento provisório ressalvado 

os casos de incorreção no objeto ou no competente documento fiscal, quando se 

interromperá o prazo para a sua regularização. 

9.3. Durante o período de garantia, caso surja algum problema em conseqüência de 
defeito de fabricação, qualquer manutenção ou assistência técnica prestada será 
gratuita, não cabendo nenhum ônus ao IPMJ, inclusive a título de transporte ou 
despesas com visitas de técnicos. 
9.4. O objeto entregue, ou sua parcela, em desacordo com as especificações, contendo 
vícios, defeitos, incorreções ou diversos das condições propostas, deverá ser substituído 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a partir da comunicação feita pelo Setor 
Requisitante, sem qualquer ônus adicional. 

 

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

10.1. O valor da Autorização de Fornecimento/Empenho será aquele constante na 

Proposta Comercial do licitante vencedor, fixo e irreajustável. 
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10.2. O pagamento será efetuado por meio de Ordem Bancária, dentro do prazo de no 

mínimo 15 dias, tendo por base a fatura extraída pela contratada, devidamente conferida 

pelo Setor Requisitante, observando o estipulado no item 9.2. supra. 

10.3. O atraso no pagamento implicará na aplicação de juros moratórios à fração de 

0,033% ao dia calculado sobre o valor da parcela em atraso. 

 
11. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

11.1. Na ocorrência de inadimplemento injustificado no cumprimento do objeto, no caso 
de sua execução em desacordo com o especificado, ou quaisquer outras ações ou 
omissões que impliquem em descumprimento do ajuste, estará a licitante vencedora 
sujeita às seguintes penalidades: 
11.1.1. advertência; 
11.1.2. multa correspondente a 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela do objeto 
ainda não cumprida, sendo que, para o caso específico de atraso injustificado na sua 
execução, será devida também multa de mora, calculada por dia de atraso da obrigação 
não cumprida, na proporção de 1% (um por cento) para atraso de até 30 (trinta) dias, 
passando a 2% (dois por cento) após esse prazo; 
11.1.3. suspensão do direito de licitar e de contratar com o Município de Jacareí por 
período a ser definido na oportunidade, de acordo com a natureza e a gravidade da falta, 
respeitado o limite legal de 24 (vinte e quatro) meses; 
11.1.4. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

11.2. as penalidades poderão ser cumuladas entre si ou aplicadas de forma autônoma, 
de acordo com a gravidade da conduta, sem prejuízo de possível rescisão contratual. 

11.3. A aplicação de quaisquer das penalidades inicia-se com a notificação à empresa, 
descrevendo os fatos e indicando a penalidade que será aplicada, abrindo-se o prazo de 
5 (cinco) dias úteis para prévia defesa, à exceção do item 13.1.4, cujo prazo será de 10 
(dez) dias úteis. 

11.4. As multas, a critério da Administração, poderão ser cobradas cumulativamente em 
uma ou mais das seguintes formas: 
11.4.1. recolhidas aos cofres do Instituto de Previdência do Município de Jacareí, no 
prazo de 3 (três) dias úteis da data de sua aplicação, mediante guia de recolhimento 
oficial que será encaminhada à licitante vencedora; 
11.4.2. descontadas do pagamento devido à empresa; 
11.4.3. cobradas judicialmente. 
 
12. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

12.1. As despesas decorrentes do objeto desta licitação ocorrerão à conta da dotação 
orçamentária 04.01.01.09.272.0012.2213.3.3.90.30.00 ficha 023. 
 
13. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS SOBRE O CERTAME 

13.1. Todas as informações, esclarecimentos e elementos relativos a esta licitação e às 
condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, 
serão atendidas exclusivamente quando a solicitação for efetuada por escrito e 
protocolada na Recepção do IPMJ, sito à Rua Antonio Afonso nº 513 - Centro, Jacareí, 
SP, até  03 (três) dias úteis anteriores a data da abertura das propostas. 
13.1.1. a consulta, como critério de aceitabilidade, deverá ser encaminhada em papel 
timbrado, assinada pelo representante legal da empresa consulente e endereçada à 
Comissão Permanente de Julgamento de Licitações; 
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13.1.2. a consulta será recebida mediante protocolo, de modo que não serão 
consideradas aquelas encaminhadas por intermédio de fac-simile ou através de e-mail, 
nem tampouco aquelas apresentadas intempestivamente, ou entregue em local distinto 
do supra indicado. 

13.2. A Comissão Permanente de Julgamento de Licitações responderá por escrito às 
questões pertinentes à licitação, sendo que a cópia do ofício será juntada no respectivo 
processo licitatório, após ter sido encaminhado para ciência de todas as licitantes. 

13.3. Não será levada em consideração nenhuma solicitação verbal, quer seja consulta, 
pedido de esclarecimento, reclamação ou entendimento técnico. 

13.4. Caso não venha a ser formulado pelas licitantes nenhum pedido de informação ou 
de esclarecimento, pressupõe-se que os elementos contidos no edital são 
suficientemente claros e precisos, não cabendo posteriormente o direito a qualquer 
reclamação, a que título for. 

 

14. DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Os casos omissos serão analisados e decididos pela Comissão Permanente de 
Julgamento de Licitações, eventualmente ouvidos os órgãos técnicos e especializados, e 
suas decisões serão ratificadas pela autoridade superior. 

14.2. O Edital e seus anexos serão disponibilizados na sede do IPMJ, junto a Comissão 
Permanente de Julgamento de Licitações, mediante o pagamento de taxa de R$ 5,00 
(cinco reais) para custeio das reproduções, diretamente na Recepção do órgão, que 
emitirá recibo ou apresentação de CDR ou no site www.ipmj.com.br 
 
14.3. O custo deste edital é referente ao valor de sua reprodução, nos termos do art. 32, 
§ 5º, da Lei 8666/93, não havendo, em nenhuma hipótese, devolução da importância 
recolhida. 

14.4. Nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei 8666/93, fica desde já estabelecido que o 
veículo oficial de divulgação desta Administração Pública é o “Boletim Oficial do 
Município de Jacareí”, de veiculação semanal, e através do qual dar-se-á toda a 
publicidade obrigatória relativa ao presente procedimento licitatório. 
14.4.1. Fica constituído como obrigação das licitantes o acompanhamento das 
publicações contidas no Boletim Oficial do Município de Jacareí. 
14.4.2. A disponibilização do Boletim Oficial do Município de Jacareí se dá através da 
forma impressa, podendo ser retirado gratuitamente na Gerência de Atendimento ao 
Cidadão (Protocolo) da Prefeitura Municipal, situada na Praça dos Três Poderes, 73, 
Jacareí, SP, bem como ser acessado através do site do Município de Jacareí, através do 
seguinte link: http://www.jacarei.sp.gov.br. 

14.5. Para conhecimento do público expede-se o presente edital que, em sua íntegra, 
estará afixado no local indicado no preâmbulo e disponível no site do IPMJ, através do 
seguinte link: http://www.ipmj.com.br. 

 
 

Jacareí, 17  de setembro de 2014. 
 
 

Arlete Fernandes Diniz 
Presidente da CPJL 

http://www.ipmj.com.br/
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CONVITE Nº 003/2014 
 

ANEXO I  

 
PREÇO ESTIMADO 

 
 

Aquisição de suprimentos de informática 
 

 

Item Qtde Descrição Custo 
unitário 

estimado 

Custo total 
estimado 

01 36 Cartucho de tinta p/ impressora HP 
Deskjet Ink Advantage, multifuncional 
2516 / 2546, alto rendimento, cor preta, 
referência código CZ105AB, Volume 
6,5ml, acondicionado em embalagens 
individuais ou com duas unidades. 
Vedados cartuchos recondicionados e/ ou 
remanufaturados, seja integral ou 
parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses 
contados a partir da data de entrega do 
material. 

 
R$ 48,76 

 
R$ 1.755,36 

02 18 Cartucho de tinta p/ impressora HP 
Deskjet Ink Advantage, multifuncional 
2516 / 2546, alto rendimento, colorido, 
referência código CZ106AB, Volume 8ml, 
acondicionado em embalagens individuais 
ou com duas unidades. Vedados 
cartuchos recondicionados e/ ou 
remanufaturados, seja integral ou 
parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses 
contados a partir da data de entrega do 

material. 

 
R$ 58,83 

 
R$ 1.058,94 

03 03 Cartucho de tinta p/ impressora HP 
Deskjet 2460, alto rendimento, cor preta, 
referência código C9351CB, Volume 16ml, 
acondicionado em embalagens individuais 
ou com duas unidades. Vedados 
cartuchos recondicionados e/ ou 
remanufaturados, seja integral ou 
parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses 

 
R$ 85,50 

 
R$ 256,50 
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contados a partir da data de entrega do 
material. 

04 02 Cartucho de tinta p/ impressora HP 
Deskjet 2460, alto rendimento, cor preta, 
referência código C9352CB, Volume 17ml, 
acondicionado em embalagens individuais 
ou com duas unidades. Vedados 
cartuchos recondicionados e/ ou 
remanufaturados, seja integral ou 
parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses 
contados a partir da data de entrega do 
material. 
 

 
R$ 97,42 

 
R$ 194,84 

05 30 Cartucho de toner para impressora 
Laserjet Monocromática, HP P1606DN, 
cor preta, referência CE278A, 
acondicionado em embalagens individuais 
ou com duas unidades. Vedados 
cartuchos recondicionados e/ ou 
remanufaturados, seja integral ou 
parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses 
contados a partir da data de entrega do 
material. 

 
R$ 258,03 

 

 
R$ 7.740,90 

06 08 Cartucho de toner para impressora 
Laserjet Monocromática HP P3015, cor 
preta, referência CE255A, acondicionado 
em embalagens individuais ou com duas 
unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, 
seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses 
contados a partir da data de entrega do 
material. 

 
R$ 515,47 

 
R$ 4.123,76 

07 06 Cartucho de toner para impressora 
Laserjet Monocromática HP 1022n, cor 
preta, referência Q2612A, acondicionado 
em embalagens individuais ou com duas 
unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, 
seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses 
contados a partir da data de entrega do 
material. 

 
R$ 257,77 

 
R$ 1.546,62 

08 06 Cartucho de toner para impressora 
Laserjet Monocromática, HP P2014N, cor 

 
R$ 315,47 

 
R$ 1.892,82 
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preta, referência Q7553A, acondicionado 
em embalagens individuais ou com duas 
unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, 
seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses 
contados a partir da data de entrega do 
material. 

09 04 Cartucho de toner para impressora laserjet 
monocromática, HP 1300, cor preta, 
referência Q2613A, acondicionado em 
embalagens individuais ou com duas 
unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, 
seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses 
contados a partir da data de entrega do 
material. 

 
R$ 374,92 

 
R$ 1.499,68 

10 02 Cartucho de toner para impressora laserjet 
monocromática, HP 1100, cor preta, 
referência código C4092A, acondicionado 
em embalagens individuais ou com duas 
unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, 
seja integral ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses 
contados a partir da data de entrega do 
material. 
 
 

 
R$ 358,63 

 
R$ 717,26 

11 10 Mouse com fio, conexão USB, ABNT 2BR,  
sensor óptico, 3 botões , scroll, compatível 
com Windows 7, cor preta. 

R$ 17,30 R$ 173,00 

12 10 Teclado com fio, conexão USB, ABNT, cor 
preta. 

R$ 22,27 R$ 222,67 

 

 
CUSTO MÉDIO GLOBAL ..............................................R$ 21.182,35 
 

O valor estimado foi obtido através da média dos valores fornecidos pelas empresas do 

ramo.  

 

DA ENTREGA 
A empresa vencedora da licitação deverá entregar o material no prazo de até 15 (quinze) 
dias do recebimento da A.F. (Autorização de Fornecimento/Empenho).  
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Mínimo 15 (quinze) dias 
 
 
Local de entrega: Sede do IPMJ: sito à Rua Antonio Afonso, 513 – Centro – Jacareí - SP, 
fone: (12) 3954.3060, de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 08h00 às 11h30 e das 
13h30 às 16h30min. 
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CONVITE 003/2014 

 

ANEXO II  
 

PROPOSTA COMERCIAL 

 
Item Qtde Descrição Custo unitário  Custo Total 

01 36 Cartucho de tinta p/ impressora HP Deskjet Ink 
Advantage, multifuncional 2516 / 2546, alto 
rendimento, cor preta, referência código CZ105AB, 
Volume 6,5ml, acondicionado em embalagens 
individuais ou com duas unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, seja integral 
ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a 
partir da data de entrega do material. 

 
 

 

02 18 Cartucho de tinta p/ impressora HP Deskjet Ink 
Advantage, multifuncional 2516 / 2546, alto 
rendimento, colorido, referência código CZ106AB, 
Volume 8ml, acondicionado em embalagens individuais 
ou com duas unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, seja integral 
ou parcialmente.  

Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a 
partir da data de entrega do material. 

  

03 03 Cartucho de tinta p/ impressora HP Deskjet 2460, alto 
rendimento, cor preta, referência código C9351CB, 
Volume 16ml, acondicionado em embalagens 
individuais ou com duas unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, seja integral 
ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a 
partir da data de entrega do material. 

 
 

 

04 02 Cartucho de tinta p/ impressora HP Deskjet 2460, alto 
rendimento, cor preta, referência código C9352CB, 
Volume 17ml, acondicionado em embalagens 
individuais ou com duas unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, seja integral 
ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a 
partir da data de entrega do material. 
 

 
 

 

05 30 Cartucho de toner para impressora Laserjet 
Monocromática, HP P1606DN, cor preta, referência 
CE278A, acondicionado em embalagens individuais ou 
com duas unidades. Vedados cartuchos 
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recondicionados e/ ou remanufaturados, seja integral 
ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a 
partir da data de entrega do material. 

06 08 Cartucho de toner para impressora Laserjet 
Monocromática HP P3015, cor preta, referência 
CE255A, acondicionado em embalagens individuais ou 
com duas unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, seja integral 
ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a 
partir da data de entrega do material. 

 
 

 

07 06 Cartucho de toner para impressora Laserjet 
Monocromática HP 1022n, cor preta, referência 
Q2612A, acondicionado em embalagens individuais ou 
com duas unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, seja integral 
ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a 
partir da data de entrega do material. 

  

08 06 Cartucho de toner para impressora Laserjet 
Monocromática, HP P2014N, cor preta, referência 
Q7553A, acondicionado em embalagens individuais ou 
com duas unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, seja integral 
ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a 
partir da data de entrega do material. 

  

09 04 Cartucho de toner para impressora laserjet 
monocromática, HP 1300, cor preta, referência 
Q2613A, acondicionado em embalagens individuais ou 
com duas unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, seja integral 
ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a 
partir da data de entrega do material. 

  

10 02 Cartucho de toner para impressora laserjet 
monocromática, HP 1100, cor preta, referência código 
C4092A, acondicionado em embalagens individuais ou 
com duas unidades. Vedados cartuchos 
recondicionados e/ ou remanufaturados, seja integral 
ou parcialmente.  
Prazo de validade:  mínimo de 12 meses contados a 
partir da data de entrega do material. 
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11 10 Mouse com fio, conexão USB, ABNT 2BR,  sensor 
óptico, 3 botões , scroll, compatível com Windows 7, 
cor preta. 

  

12 10 Teclado com fio, conexão USB, ABNT, cor preta.   
 

 
OBSERVAÇÃO: Para os itens 01 a 10, caso a licitante oferte produto de marca distinta 
daquela do fabricante do equipamento a que se destina, deverá DECLARAR 
EXPRESSAMENTE SUA COMPATIBILIDADE, responsabilizando-se por eventuais danos 
causados aos equipamentos por suprimentos não compatíveis, atestando a qualidade do 
produto, conforme normas da ABNT aplicáveis.  O documento deverá estar anexado à 
proposta, conforme disposto no subitem 5.1.4  da cláusula 5 do Edital. 
 
 
 
 
 

 
VALOR TOTAL DA PROPOSTA __________________________________ 
 
CONDIÇÕES PARA PAGAMENTO: _______________________________ 
 
PRAZO DE NTREGA: ___________________________________________ 
 
 
 
┌                                                       ┐                                         DATA ______/_______/______                                                                                        
 
 
                                                                                              _____________________________ 
                RAZÃO SOCIAL                                                                         ASSINATURA                      
 
                      CNPJ                                                                                
                                                                                              _____________________________ 
└                                                       ┘                                                    NOME COMPLETO 
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CONVITE 003/2014 

 
ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO 

 
A empresa (NOME DA EMPRESA), inscrita no CNPJ/MF sob nº (NÚMERO DO CNPJ), 

com sede na (ENDEREÇO COMPLETO), aqui representada por (NOME E 

QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL), para fins de participação no 

procedimento licitatório supra mencionado, e em cumprimento a legislação e regulamentos 

vigentes, às quais se submete, declara que: 

1. não está impedida de contratar com a Administração Pública, direta ou indireta; 

2. não foi declarada inidônea pelo Poder Público, em nenhuma esfera; 

3. não existe fato impeditivo à sua habilitação; 

4. não possui, entre os proprietários, nenhum titular de mandato eletivo; 

5. não possui no quadro de funcionários menores de 18 anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos em qualquer outro tipo de trabalho, salvo 

na condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos; 

6. que cumpre as normas relativas a saúde e a segurança do trabalho de seus 

empregados, excluindo no que se refere a este aspecto quaisquer responsabilidades do 

Instituto de Previdência do Município de Jacareí; 

7. que examinou todos os documentos apresentados, bem como as especificações 

técnicas, tendo tomado conhecimento do grau de dificuldade e complexidade do objeto, e 

que está ciente de que não poderá, sob as penas da lei, alegar desconhecimento para 

alteração de sua proposta ou para o cumprimento do objeto desta licitação. 

 

Data: _____/_____/_____ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

                       (NOME DA EMPRESA) - CNPJ/MF nº (NÚMERO DO CNPJ) 

                       (Representante Legal da empresa) 
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CONVITE Nº 003/2014 

 

ANEXO IV 

 
PROCURAÇÃO 

 
 

A empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob n° 

______________, com sede à ___________________________________, na cidade de 

_______________, estado de _____, representada pelo seu sócio-proprietário o Sr. 

________________________, portador do R.G. _____________ institui como seu bastante 

PROCURADOR o senhor ________________________, RG n° ____________, CPF 

n°_______________, (cargo) ____________________, para representá-la junto ao Instituto 

de Previdência do Município de Jacareí no Convite nº 003/2014, com poderes especiais 

para assinar documentos, oferecer impugnação, recorrer das decisões proferidas no curso 

do procedimento, bem como renunciar ao recurso e seu respectivo prazo, assinar contrato,  

tudo em conformidade com o disposto na Lei n° 8.666/93. 

 
 
 
(data) 
 
 
assinatura _________________________________________________________ 

                   (sócio-proprietário,  com firma reconhecida) 


